Mälardalen
Arboga Eskilstuna Strängnäs
11-13 juli 2022
11 juli Småland – Eskilstuna
Förmiddagskaffet serveras i Skänninge. Efter kaffet tar
vi en kort promenad för att besöka Vårfrukyrkan. I
kyrkan får vi berättat kyrkans historia.
Vidare via Motala, Askersund till Örebro. En stund vid
slottet sedan lunch uppe i Svampen med härlig utsikt
över stadens omgivningar.
Efter lunch reser vi till Arboga. Vi får en historisk
guidning genom den medeltida stadskärnan med sina
kullerstensgator, gamla trähus och historiska platser.
Till Eskilstuna anländer vi sedan för inkvartering på
hotell Bolinder/Munktel. Innan hotellet bjuder till
middag hinner ni bekanta er med omgivningarna, som
t ex Rademachersmedjorna.

12 juli Strängnäs och Malmköping
Efter vår frukost på hotellet åker vi för att bese
Sigudristningarna innan besöket i Strängnäs domkyrka.
Vi får en guidad visning av kyrkan.
Mariefred och Gripsholms slott blir nästa besök.
Vi serveras lunch på Slottspaviljongen i parken. Blir
egen tid före och efter vår lunch.
Efter besöket i Mariefred ställer vi kosan till Hosjö för
att åka egen guidad spårvagnstur längs glittrande sjöar
och genom vacker natur mot Malmköping. Vid
framkomsten besöker vi museet och kaffe serveras.

13 juli Kungsör och Hjälmare kanal
Dagen startar med ett besök på museum
Bolinder/Munktel, vilket ligger vägg i vägg med vårt
hotell.
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Resan går efter utcheckning mot Kungsör.
I Kungsör startar sedan vår fina tur på Hjälmare kanal
med slussning och lunch ombord.
Kanalen förbinder Hjälmaren med Arbogaån, vidare till
Mälaren. Kanalen byggdes 1623–1639 för att underlätta
transporten av järn, spannmål och är Sveriges äldsta
byggda vattenväg.
Hemresan går sedan via Norrköping till eftermiddagskaffet i Ödeshög och med ett besök på chokladfabriken.
Pris: 4 450 kr/person vid 35 betalande
Tillägg för enkelrum: 550 kr
Ingår: Bussresa i helturistbuss, logi i dubbelrum med
frukost, båt- och spårvagnsresa, tre luncher, två
middagar, förmiddagskaffe (mån) och
eftermiddagskaffe (tis, ons), entréer, guidningar.
Anmälan öppnar den 28/2, sista anmälningsdag är 1/6.
Anmälan görs till Harrieth Andersson 070-262 11 33.
Tips! Avbeställningsskydd ingår om man har VISA/MasterCard.
Lyssna med er bank om ni är osäkra på villkoren.

För din trygghet har Reinholds Buss AB lagstadgade
resegarantier ställda hos Kammarkollegiet.
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